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Med stadig økende folketall på jorda, ser stadig flere mot havet
som nye matkilder. Møreforsking er med på arbeidet med å
utvikle nye kilder til næringsstoffer, og i dag har Sparebanken
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Møre gitt to millioner kroner til et doktorgradsstipendiat i
Ålesund. Tema er å forske på utvikling av nye næringsmidler og
samtidig få det til å lønne seg økonomisk.
Drømmen er å bli like sterk på det marine som Sunnmøre i dag
er på det maritime.
- Doktorgradsarbeidet i Møreforsking, som også omfatter flere
enn den ene nye i Ålesund, dreier seg om å skaffe kunnskap om
bruk av storalger til menneskemat, skriver Sparebanken Møre.
Det vil si bruk av tank, tare og rødalger. For å omdanne den til
håndterbare mengder, må man finne måter å tørke og å
produsere varene på.
Overskuddsvarme fra Grautneset skal brukes i første
omgangen, men man nevner også Nyhamna. Tafjord
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kraftrvarme er med, Felleskjøpet, Orkla, Bjørge Biomarin og
Arena-klyngen Legasea, blant fløre.
- Det finnes mange gode oppfinnelser, men ikke alle lønner seg
økonomisk. Vi vil koble forsking og økonomisk utnytting, sier
Odd Gjørtz i Arena.
Mer å lese: Fusjon mellom NTNU og Høgskolen i Ålesund
Mer å lese: Største demonstrasjon i Ålesund på mange år
Mer å lese: Hvordan blir framtidas kommunekart på
Sunnmøre?
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SISTE NYHETER

Krev handling i ferjesaka
- Nok er nok. No må vi slutte å
krangle og begynne å handle, seier
Frank Sve (Frp) om ferjekaoset på
strekninga Hareid - Sulesund.
LES MER

RETTSSTRID OM SEISMIKKMARKEDET:

Møter tidligere kolleger i
søksmål
Krangelen mellom
industrigigantene Rolls-Royce og
Kongsberg har røtter i et
gründereventyr som startet i
Herøy. LES MER

Får 900.000 i
kompensasjon og 90.000 i
oppreisning
Forlik mellom Sandøy kommune og
Nils Magne Abelseth. LES MER

OnklP tar med Jaa9 til
Hareid
LES MER

BENSINKRIGEN:

- Laveste priser på ei
årrekke
Det begynte onsdag og fortsetter
torsdag, med priskrig på drivstoff i
ålesundsdistriktet. Og om du skulle
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lure: Prisene er lavere enn de har
vært på mange år. LES MER

- Laveste priser
på ei årrekke
LES MER - OG SE
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OnklP tar
med Jaa9 til
Hareid
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også fra Sunnmøre.
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Treer i prologen
God prolog av Martine
Lorgen Øvrebust.
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